
για ακαδημαϊκούς και ερευνητές
• Άμεση και ελεύθερη (χωρίς τέλη) πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο
• Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και απήχησης του επιστημονικού έργου
• Άμεση διάχυση και χρήση των αποτελεσμάτων
• Παρακολούθηση της πορείας του επιστημονικού έργου μέσω υπηρεσιών  

και εργαλείων αποθετηρίων
• Διατήρηση του επιστημονικού υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
• Ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών της επιστημονικής κοινότητας
• Διαχείριση και έλεγχος μέσω Διαδικτύου

για ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες
• Διεθνής και διαχρονική προβολή και ανάδειξη του έργου τους
• Μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου
• Αποτελεσματικότερη διαχείριση της έρευνας
• Μείωση δαπανών για συνδρομές
• Ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηματοδότησης
• Ανάπτυξη σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών

για τις επιχειρήσεις
• Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα
• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
• Συνεργασία και διάλογος με την επιστημονική κοινότητα

για τους πολίτες 
• Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο
• Ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για την επιστήμη  

και συμμετοχή σε αυτή: citizen science
• Συμβολή στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής  

και οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης
• Τα ερευνητικά αποτελέσματα γίνονται δημόσιο αγαθό, όπως  

πρέπει να είναι όταν η έρευνα χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους
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οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές 
• Δημοσίευση άρθρων σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ)
• Αυτό-αρχειοθέτηση επιστημονικού έργου σε ηλεκτρονικά αποθετήρια 
• Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης περιοδικών ΑΠ   
• Υποστήριξη της επιστημονικής αξίας των άρθρων σε περιοδικά ΑΠ   

και προβολή της αναγκαιότητας της ΑΠ
• Ευαισθητοποίηση των νέων επιστημόνων για χρήση της ΑΠ

τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 
• Προώθηση και υποστήριξη της δημιουργίας ιδρυματικού αποθετηρίου,  

ενθάρρυνση της αυτό-αρχειοθέτησης
• Δημιουργία σαφούς κανονιστικού πλαισίου για την αυτό-αρχειοθέτηση, την  

πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα του φορέα και τη διατήρησή τους
• Προτροπή των ερευνητών να διατηρούν τα πνευματικά τους δικαιώματα 
• Αρχειοθέτηση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών  

σε αποθετήρια ΑΠ 
• Χρηματοδότηση του κόστους για δημοσιεύσεις σε περιοδικά ΑΠ 
• Αρχειοθέτηση, σε αποθετήρια ΑΠ, των αποτελεσμάτων των ερευνητικών  

έργων που συμμετέχουν οι ερευνητές τους
• Ενεργός συμμετοχή στις διεθνείς πρωτοβουλίες και δράσεις ΑΠ

οι  βιβλιοθηκονόμοι
• Προώθηση δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου και έκδοσης  

περιοδικών ΑΠ στον οργανισμό τους
• Υποστήριξη των επιστημόνων στην αυτό-αρχειοθέτηση
• Διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης τελών δημοσίευσης με ΑΠ  

(όπου υπάρχουν) για τους ερευνητές του οργανισμού τους (open access fees)
• Συνεργασία με διεθνείς φορείς προώθησης της ΑΠ

οι  χρηματοδότες της έρευνας  
• Ενσωμάτωση της ΑΠ στις προϋποθέσεις των ερευνητικών χρηματοδοτήσεων  

και επιχορήγηση του σχετικού κόστους
• Χρηματοδότηση έκδοσης νέων περιοδικών ΑΠ αλλά και μετάβασης περιοδικών  

στο μοντέλο έκδοσης με ΑΠ

Πώς συμμετέχουμε στην Ανοικτή Πρόσβαση


